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 تحلیل عددی فرایند تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک برروی قطعه کار  تجزیه و 

 AISI 1045و فوالد  T6-7075  آلومینیوم
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 خالصه

حال توسعه برای ماشینکاری مواد ترد و  روش پیشرفته و دریک  1(UATتراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک )

 و آلیاژ AISI 1045، ماشینکاری فوالد V6-14  ABAQUSباشد. با استفاده از نرم افزارها میمانند سرامیکسخت، 

کوک با جدا سازی براده به همراه ارتعاش ابزار در فرکانس –با در نظر گرفتن ضرایب آسیب جانسون  T6-7075 آلومینیوم

ی فرایند مانند سرعت برشی، شکل براده، و دامنه ارتعاش بر روی هامافوق صوت مورد مطالعه قرار داده شد. و اثر پارامتر

نیروی ماشینکاری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین طراحی ابزار ارتعاشی مورد بررسی قرار گرفت، که قادر است در 

ار همراه با تغییرات کدهد که نیرو وارده بر قطعهفرکانس مافوق صوت در محدوده قابل قبول ارتعاش کند. نتایج نشان می

خوش ای در حین تراشکاری با کمک ارتعاشات آلتراسونیک است. و با جدا شدن براده، نیروی وارده به ابزار، دستدوره

شود. همچنین به تحلیل فرکانس ابزار ارتعاش مورد نظر پرداخته شده است که نتیجه رضایت بخشی را اراده تغییرات می

 دهد.می

 

 .5707، فوالد 0707ضرایب آسیب جانسون کوک، ارتعاشات آلتراسونیک، تراشکاری، آلومینیوم لمات کلیدی: ک
 

 

 مقدمه   .1

 2(UAM)تر، در ماشینکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک یا در مفهوم گسترده

شود که این یک روش پیشرفته برای با فرکانس ثابت ما فوق صوت، ابزار در حین عملیات ماشینکاری مرتعش می

ماشینکاری مواد سخت و شکننده مانند سرامیک، شیشه و آلیاژهای سخت است. کار پیشگام در این زمینه توسط کوماب و 

تر گرما، افزایش عمر ابزار و چند مزیت از جمله؛ حذف سریعهمکارانش انجام شد. آنها نشان دادند که برش پالسی دارای 

                                                 
 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان *

Email: m.keymanesh70@gmail.com 
1ultrasonic assisted turning 
2ultrasonic assisted machining  
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. ماشینکاری به کمک ارتعاش جهت دار به ارتعاش مافوق صوت بیضوی اشاره دارد که ]5-3[تر است نیروهای برش پایین

 .]0[شود منجر به افزایش بهبود نیرو و دقت ماشینکاری بهتر می

توسعه و تحقیقات گسترده قرار گرفته است. اصول اساسی و مکانیزم  در حال حاظر در معرض UAMهای مختلف جنبه

UAMبندی های ماشینکاری به جای تراشکاری از جمله؛ حفاری، فرزکاری، سنگ زنی، آب، توسعه کاربردی با سایر فرایند

کنترل تشدید خودکار و دشارژ الکترونیکی، کنترل ارتعاش و تحلیل استحکام، تأثیر هندسه ابزار و پیشرفت ابزار همچون 

های تحت بررسی در های دینامیک مختلف، از جمله حوضههای پیزوالکتریک در رزونانس تحت بارگیریبرای حفظ مبدل

 باشند.این زمینه می

توان به ، ماشینکاری مواد سخت توجه خاصی را به خود جلب کرده است که میUAMدر میان موضوعات 

-55[ینکاری سرامیک و شیشه، اشاره کردماش و 057آلیاژهای اینکونل، تراشکاری اینکونل  سوپرماشینکاری فوالد آلیاژی، 

. با ]51و53[مورد بررسی قرار گرفته است  5707و فوالد  0707. همچنین فرایند تست تجربی، تراشکاری آلومینیوم ]7

توسط ابزار ارتعاشی با فرکانس  AISI 1045 , AL 7075-T6شبیه سازی تراشکاری  ABAQUSاستفاده از نرم افزار 

مافوق صوت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نیروهای وارد بر ابزار، اثر براده برروی نیروهای برش، سرعت برشی و دامنه 

 ارتعاش مورد بررسی قرار گرفت.

 سازی المان محدودشبیه -2

رسید. در این مدل، ت، یک برش قائم به نظر میمدل کلی از تعامل بین ابزار برش و قطعه کار در طول فرایند مافوق صو

کیلوهرتز و  17است. به منظور تجزیه و تحلیل به کار رفته ابزار در فرکانس ابزار برش در امتداد سرعت برشی مرتعش شده

میلیمتر/ ثانیه فرض شده است. قطعه کار از دو  777و  377متر مرتعش شده است و سرعت برش میکرو 17و  57دامنه 

میلیمتر ارتفاع در نظر گرفته شده است و در حالت  5طول و  میلیمتر 3با  0707و آلومینیوم  5707نس فوالد استاندارد ج

، و چگالی در (V)، نسبت پواسون (E)خواص مواد قطعه کار از جمله مدول االستیک  دو بعدی شبیه سازی شده است.

 آمده است. 5جدول 
 

مشخصه های مکانیکی آلیاژ آلومینیوم و فوالد -1جدول   

  AL7075-T6 AISI 1045 خواص مکانیکی 

 Density, (kg/m3)  1757 0777 

Young’s modules, (GPa) 0040 177 

Poisson ratio  74351 743 

        

 

استفاده شده است. با دهنده از ترکیب دو ماده یعنی آلومینیوم و فوالد همچنین برای طراحی و تحلیل تمرکز

باشد برای شبیه سازی المان محدود فرایند تراشکاری، ابزار به صورت صلب و در توجه به اینکه جنس ابزار سخت می

و فوالد  0707های جانسون کوک برای آلومینیوم صورت تغییر شکل پذیر در نظر گرفته شده است. ثابتتحلیل فرکانس به

از قطعه کار در زمان بار برداری  ه است. با توجه به اینکه شکسته شدن و جداسازی برادهنشان داده شد 1در جدول  5707

 3های شکست برای دو نمونه قطعه مورد نظر در جدول باشد، لیکن پارامترهای شکست جانسون کوک مینیازمند پارامتر

 .]51و53[نشان داده شده است 
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ثابت های مدل مواد جانسون کوک برای آلیاژ آلومینیوم و فوالد -2جدول    

 A [MPa] B [MPa]   n C نمونه

AL7075-T6 003 157 743753 74733 

AISI 1045  77345 87747 74130 747530 

 

 

پارامترهای شکست جانسون کوک برای آلیاژ آلومینیوم و فوالد -3جدول   

های شکست پارامتر

 جانسون کوک

AL7075-T6 AISI 1045  

Initial failure strain, d1 743050 748-  

Exponential factor, d2 745133-  740 

Triaxiality factor, d3 543370-  547-  

Strain rate factor, d4 747575 74775 

Temperature factor, d5 …. 341 

 

المان و  5707کار دارای برای تجزیه و تحلیل پذیرفته شده است. مدل قطعه QUAT 4در این تحلیل، نوع عنصر 

شبیه سازی  ABAQUSگره است. ابزار و تمرکز دهنده جهت انتقال ارتعاشات به قطعه کار نیز توسط نرم افزار  5308

بررسی قرار گرفته است.  تمرکز دهنده مخروطی با قرار گرفتن ابزار متحدالمرکز و مستقیم در زیر آن مورد شده است، که

 مدل گسترده تمرکزدهنده به همراه ابزار با فرکانس مرتبه اول آن استخراج گردید.

 نتایج -3

 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل المان محدود برای قطعه کار و ترکیب تمرکز دهنده و ابزار نشان داده شده است.

های ماشینکاری با حالت و نیرو (UAT)های بوجود آمده برروی ابزار در حین تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک نیرو

های توسعه یافته در قطعه کار مشهود است نیروی 1طور که در شکل نشان داده شده است. همان 5در شکل  (CT)قدیمی 

در نظر گرفته شده است. روشن است  AISI 1045 و فوالد AL-7075ای وارد شده اند. که برای دو نمونه به صورت دوره

به میزان قابل توجهی نسبت به تراشکاری معمولی پایین تر است. در  UATکه برای اکثر این روند، نیروی ماشینکاری در 

ری مافوق صوت مقادیر اند، اما در تراشکاها در تراشکاری معمولی، مقادیری با شیب نسبتأ ثابتی فرض شدهحالی که پارامتر

کنند. تعادل ابزار و قطعه کار در چرخه ارتعاش فراصوت )زمانی که ابزار به قطعه کار نزدیک ای تغییر میبه صورت دوره

باشد که با جدا شود( به صورت سیکل رفت وبرگشتی میدهد و از قطعه کار جدا میشود، فرایند ماشینکاری را انجام میمی

نشان داده شده  1وارد به آن صفر شده و ابزار زمان الزم جهت خنک شدن را خواهد داشت که در شکل شدن ابزار نیروی 

 است.
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  AISI 1045  و فوالد AL 7075نیروهای تراشکاری برای دو نمونه  -1شکل 

 

 

 نیروی اعمال شده به ابزار مطابق با حرکت سینوسی -2شکل 
 

نشان  3میکرومتر در شکل  17کیلوهرتز و دامنه  17آلتراسونیک با فرکانس حرکت ابزار با حالت اعمال ارتعاشات 

 داده شده است.
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نوسانات حاصل از ابزار تراشکاری -3شکل   

 

سرعت برشی در فرایند تراشکاری به همراه ارتعاشات آلتراسونیک بر روی نیروی ماشینکاری تأثیر خاصی دارد، 

شود. که در دو حالت بدون ارتعاشات آلتراسونیک در ماشینکاری بزرگتر می بطوری که سرعت برشی باالتر باعث نیروی

 نشان داده شده است. 7و با ارتعاشات آلتراسونیک در شکل  0شکل 

 
 تأثیر سرعت برشی بر نیروی ماشینکاری بدون ارتعاشات آلتراسونیک -4شکل 
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 آلتراسونیک تأثیر سرعت برشی بر روی نیروی ماشینکاری با ارتعاشات -5شکل 

 

که با افزایش همچنین دامنه ارتعاش فراصوتی ابزار نیز بر نیرو و فشار ماشینکاری تأثیر بخصوصی دارد به طوری

دهد و زمان بیشتر جهت سرد شدن خواهد دامنه ارتعاشات، نیروی وارد شده به قطعه کار، کاهش قابل توجهی را نشان می

 شده است.این موضوع نشان داده  8داشت. در شکل 

 
 تأثیر دامنه ارتعاش روی نیروی ماشینکاری -6شکل 

 

از عوامل بسیار مهم که تأثیر چشم گیری بر نیروی ماشینکاری دارد، لحظه ایجاد ترک، گسترش آن در براده، تا 

میابد. با وجود باشد که در این زمان نیروی وارد شده به صورت سیکلی کاهش زمان جدا شدن براده از قطعه کار و ابزار می

ای نشان داده با چهار سیکل دوره 7شود، تأثیر آن در نمودار شکل مشاهده می 0چهار قسمت براده جدا شده که در شکل 

 هایی ایجاد شده در قطعه کار در هنگام بار برداری نشان داده شده است.شده است. همچنین تنش
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 نمایی از جداشدن براده -7شکل 

 

 
 شکستگی براده بر نیروی ماشینکاریتأثیر  -8شکل 

 

همچنین نتایج حاصل از تحلیل فرکانس، بر روی یک مدل تمرکز دهنده آلومینیومی به همراه ابزار فوالد در این 

 کیلوهرتز بدست آمده است. 17نشان داده شده است که فرکانس طولی سیستم در حدود  3بخش در شکل 
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 ب(          الف(                            

 
 ج(

 های الف( خمشی ب( پیچشی ج( طولی مرتبه اولفرکانس -9شکل 
 

در این تمرکز دهنده، یک ابزار متحدالمرکز در سطح زیرین تمرکز دهنده به طوری متصل شده است که اجازه 

شدگی و تحمیل حالت مازاد بارگیری خارج از مرکز را به ابزار ندهد. در صورت هم مرکز نبودن ابزار تراش، باعث ایجاد خم 

شود. که در اثر ایجاد این پدیده نامطلوب، مزایای استفاده از تراشکاری با ارتعاشات بر طول اصلی تمرکز دهنده می

کیلو هرتز با دامنه  17این تمرکز دهنده در فرکانس  اندازد.تر را به خطر میآلتراسونیک مانند نیروی ماشینکاری پایین

 نشان داده شده است. 57باشد که در شکل ابر میبر 1تقویت حدود 

 
تقویت کننده ارتعاشات با توجه به مسیر تمرکز دهنده -11شکل   
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میکرومتر جهت انتقال به  17کیلوهرتز و دامنه  17همچنین نتایج حاصل از عبور ارتعاشات آلتراسونیک با فرکانس

نشان داده شده است.  51هایی در آن شده که در شکل تنشقطعه کار در حالت آزاد از تمرکز دهنده، باعث ایجاد 

 باشد تا از خمش و پیچش آن تا حد امکان جلوگیری شود.تمرکزدهنده استفاده شده در این تحلیل نیم موج می

 

 
تنش ایجاد شده در اثر انتقال ارتعاشات آلتراسونیک در حالت آزاد -12شکل   

 

 بندی گیری و جمعنتیجه -4

های تراشکاری با کمک ارتعاشات تحقیق تأثیر سرعت برش، دامنه ارتعاش و شکست براده بر نیروها و تنشدراین 

توسط روش المان محدود بررسی شد که نتایج در  AL 7075و  AISI 1045 آلتراسونیک اعمال شده بر قطعه کاری

ی طراحی تمرکز دهنده نیز بررسی شده است که هاجایگاه مناسب با حالت تراشکاری معمولی مقایسه گردید. تأثیر پارامتر

 باشد.های حاصل شده مینتایج زیر از بررسی

های مختلف متفاوت است، و به میزان قابل توجهی در برش توسط ارتعاشات آلتراسونیک، نیروی ماشینکاری در دوره -5

 باشد.کمتر از موارد با حالت معمولی می

کاری به شدت به سرعت برش بستگی دارد و با افزایش آن نیروهای ماشینکاری در برش آلتراسونیک نیروی ماشین -1

 افزایش میابد.

دامنه ارتعاشات آلتراسونیک تأثیر مثبتی بر نیروی ماشینکاری دارد به طوری که با افزایش دامنه ارتعاش نیروی  -3

 ماشینکاری به طور چشم گیری کاهش میابد.

 د ترک تا زمان جدا شدن کامل یک سیکل کاهش نیرو دارد.براده ایجاد شده در زمان ایجا -0

کیلو هرتز با دامنه  17باشد که با توجه به فرکانس طبیعیی آلومینیوم و ابزار فوالدی میتمرکز دهنده مورد نظر با بدنه -7

 17شات با دامنه های ایجاد شده در اثر انتقال ارتعامیلیمتر طراحی شده است و تنش 557برابر و طول  1تقویت حدود 

 میکرومتر مورد رضایت واقع شد.
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